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2 4 с е р п н я 
хмільничани під си-
ньо-жовтими пра-
порами пройш-
ли ходою єднання 
від пам’ятника 
Б.Хмельницькому до 
Майдану Свободи. 
Тут, на центральній 
площі, вже 
традиційно відбулося 
загальноміське віче.

Розпочався масовий 
захід  виконанням Дер-
жавного Гімну України. 
У спільній молитві го-
родяни попросили 
зіслання миру Україні і 
світлої долі Батьківщині, 
захисту воїнам на Сході 
держави та вічного спо-
чинку Героям, які заги-
нули, захищаючи рідну 
вкраїну.

Зі словами вітань 
до громади очікувано 
звернувся міський голо-
ва Сергій Редчик. Сергій 
Борисович відзначив 
подяками міського голо-
ви: Наталію ВІНЯРСЬКУ 
– матір учасника АТО, 
який загинув, виборю-
ючи мирне  майбутнє 
для наступних поколінь; 
Дмитра НАЙЧУКА – 
учасника АТО; Віктора 
СТУКАНА – митця, 
скульптора, Заслужено-
го художника України; 
Олександра РУДЗЕВИ-

ЧА – учня НВК: ЗШ І-ІІІ 
ступенів – гімназії №1; 
о.Івана ПУКАСА – ми-
трофорного протоієрея, 
настоятеля храму Свя-
тих первоверховних 
апостолів Петра і Павла 
УПЦ КП; колектив бри-
гади №7 цеху №3 ПрАТ 
“Хмільницька швейна 
фабрика “Лілея”» в особі 
керівника цеху Люд-
мили ПРОДАН; Надію 
ФРАНЧУК, інженера-
технолога ПрАТ 
“”Хмільницька швей-
на фабрика “Лілея”»; 
Віталія МАЗУРА, 
інженера з технічного 

аудиту СО “Хмільницькі 
електромережі” ПАТ 
” Вінницяобленерго”; 
Світлану АНТОНЮК, 
завідувача ДНЗ №1 
“Пролісок”; Михайла 
ПОЛІЩУКА, заступ-
ника головного лікаря 
з лікувальної спра-
ви КУ “Хмільницька 
ЦРЛ”; зразковий дитя-
чий духовий оркестр 
НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів 
– гімназії №1 в особі 
керівника оркестру 
Віктора БОЙКА; Тетя-
ну ЦЮПЕНКО – голову 
міської ГО “Хмільницька 
організація захисту 

та допомоги особам з 
інвалідністю “Спільний 
шлях”.

Також міський го-
лова принагідно вру-
чив почесні грамоти 
облдержадміністрації та 
обласної Ради МАТЮХУ 
Анатолію Володимиро-
вичу – директору при-
ватного акціонерного то-
вариства «Хмільницька 
швейна фабрика 
“Лілея”” та ПОДОЛЬСЬ-
КОМУ Леоніду Івановичу 
– директору колгоспно-
го ринку Хмільницької 
райспоживспілки, депу-
тат Хмільницької міської 

ради 4,5,6,7 скликань.
За дорученням 

народного депутата 
України Петра Юрчи-
шина до хмільничан 
звернувся його помічник 
Андрій Барабан, вру-
чивши подяки учасни-
кам АТО.

Т а л а н о в и т а 
хмільничанка Аліна Ра-
чинська заспівала пісню 
«Моя Україна», звору-
шивши серця українців 
гордістю за свою країну, 
свій отчий край.

На загальноміському 
віче також слово мали: 
голова міськрайонного 
громадського форму-
вання “Народна самоо-
борона” Станіслав Най-
чук, голова міської ГО 
“Народне Віче Хмільник” 
Микола Михальнюк та 
голова міськрайонної ГО 
“Спілка учасників АТО” 
Валентин Ковальський.

Хмільничани вшану-
вали хвилиною мовчан-
ня пам’ять про борців за 
незалежність України.

Народне віче 
підсумував Державний 
Гімн України. Виконую-
чи Національний сла-
вень із долонею на серці 
хмільничани висловили 
спільне прагнення жити 
у вільній, незалежній та 
мирній державі.

ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЇЇ ВОЛЮ!

23 серпня у місті 
відбулася офіційна 
церемонія підняття 
Державного Прапора 
України.

Згідно із 
церемонійним по-
рядком військовий 
комісар Хмільницького 
об’єднаного військового 

комісаріату підполковник 
Андрій Охріменко 
доповів міському голові 
Сергію Редчику про 
готовність почесної вар-
ти до підняття Держав-
ного Прапора.

Керівник міста надав 
право підняти Держав-
ний Прапор заступни-

ку військового комісара 
Хмільницького ОРВК, 
учаснику АТО майору 
Олегу Прокоповичу.

Державний стяг уро-
чисто піднято під Гімн 
України.

До громади звернув-
ся міський голова Сергій 
Редчик.

Переповнює не-
вимовна гордість і 
радість від сприй-
няття цієї події. Наш 
Прапор, що впевне-
но піднявся до ясно-
го неба, згуртовує 
усіх нас у велику 
українську родину, в 
єдиний народ. Під його 

синьо-жовтим покро-
вом ми непереможні 
й нездоланні. Світлої 
долі тобі, Україно! 
Миру й добробуту, 
рідна державо! Злаго-
ди, єдності й Божої 
благодаті усім нам! – 
сказав міський голова, 
вітаючи хмільничан.

НА ПРАПОР УКРАЇНИ - РІВНЯЙСЬ!
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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МІСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙУ СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ

НА 52 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
14 серпня міський голова Сергій 

Редчик провів пленарне засідання 
52-ї чергової сесії міської ради 7 скли-
кання. Загалом місцеві обранці роз-
глянули 75 планових питань та 16 
питань порядку денного “Різне”.

Депутати внесли зміни до плану 
діяльності Хмільницької міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів 
на 2018 рік, затвердженого рішенням 44 
сесії міської ради 7 скликання № 1182 від 
20.11.2017 року, затвердили параметри 
права реалізації інвестиційного проекту 
для реставрації та використання пам’ятки 
архітектури національного значення 
(ох.№994/1-Н) палацу графа Ксідо, надали 
дозвіл на створення органу самоорганізації 
населення в м. Хмільнику по проспекту Вер-
надського,  погодили передачу капітальних 
інвестицій в основні засоби від управління 
житлово-комунального господарства 
та комунальної власності Хмільницької 
міської ради комунальному підприємству 
“Хмільниккомунсервіс” та відчуження об’єктів 
комунальної власності територіальної 
громади міста Хмільника: будівлі 
котельні та споруд по вул. Літописна,21.

Депутати підтримали проекти рішень: 
про впорядкування назв вуличної мережі 
відповідно до Детального плану території 
промислової зони прилеглої до залізниці (в 
межах вулиць В.Порика, Івана Богуна) м. 
Хмільника Вінницької області, про внесення 
змін у штатний розпис працівників виконав-
чих органів Хмільницької міської ради та 
їх структурних підрозділів, про конкурсний 
відбір директора і педагогічних працівників 
Комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Хмільницької міської 
ради, про окремі умови оплати праці ви-
конуючого обов’язки міського голови, про 
окремі умови оплати праці міського голови.

Окремі рішення стосувалися внесен-
ня змін до чинних міських програм: Міської 
програми сприяння розвитку місцевого са-
моврядування та партнерських відносин у 
м. Хмільнику на 2016 -2018 роки, Міської 
цільової програми збереження та викори-
стання об`єктів культурної спадщини в м. 
Хмільнику на 2016-2020 роки, міської Програ-
ми розвитку фізичної культури і спорту у місті 
Хмільнику на 2016-2018 роки, Комплексної 
Програми захисту населення і територій м. 
Хмільника у разі загрози та виникнення над-
звичайних ситуацій на 2016 – 2018 роки, 
Міської програми розвитку культури та духов-
ного відродження у м. Хмільнику на 2016 – 
2018 роки, Міської програми розвитку освіти 
міста Хмільника на 2016-2018 роки, Міської 
комплексної програми підтримки учасників 
Антитерористичної операції та членів їхніх 
сімей – мешканців м. Хмільника на 2018-
2020 рр., Програми розвитку житлово-ко-
мунального господарства та благоустрою 
міста Хмільника на 2018 рік, Міської цільової 
програми регулювання земельних відносин 
та управління комунальною власністю у 
місті Хмільнику на 2017-2020 роки, Про-
грами утримання дорожнього господарства 
міста Хмільника на 2018-2020 рр., Програми 
поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
м. Хмільника та об’єктів усіх форм власності, 
розвитку інфраструктури оперативно-
рятувальної служби м. Хмільника на 2017-
2021, Комплексної програми покращення 
умов медичного обслуговування жителів 
міста на 2016-2019 роки та Міської цільової 
програми розроблення МБД та веден-
ня МБК у м. Хмільнику на 2017-2020 роки.

Також депутати підтримали внесення 
змін та доповнень до Порядків використан-
ня коштів міського бюджету, передбачених 
на фінансування: заходів, визначених пп. 
2.3 та п. 3 розділу 8 «Напрями діяльності 
та заходи Програми» Програми підвищення 
енергоефективності та зменшення спожи-
вання енергоресурсів в м. Хмільнику на 
2018-2020 роки; Міської програми розвитку 

фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 
2016-2018 роки; Міської програми розвит-
ку культури та духовного відродження у м. 
Хмільнику на 2016-2018 роки; заходів, виз-
начених пп. 5.7, 5.10 п.5 розділу 7 «Основні 
заходи, шляхи реалізації програми» про-
грами розвитку фізичної культури і спорту у 
місті Хмільнику на 2016-2018 роки; заходів, 
визначених пп. 1.1., 1.2 розділу 8 «Напрями 
діяльності та заходи Програми» Програми 
підвищення енергоефективності та зменшен-
ня споживання енергоресурсів в м. Хмільнику 
на 2018-2020 роки; заходів, визначених п. 
19, 20, 21 розділу 7 «Напрямки діяльності 
та заходи Міської програми» Програми 
поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
м. Хмільника та об’єктів усіх форм власності, 
розвитку інфраструктури оперативно-
рятувальної служби м. Хмільника на 2017 
– 2021 роки; міської Програми розвитку жит-
лово-комунального господарства та благо-
устрою міста Хмільника на 2018 рік, а також 
Програми утримання дорожнього господар-
ства міста Хмільника на 2018-2020 роки.

Враховуючи зміни до різновекторних 
міських програм, було внесено зміни і 
до бюджету міста Хмільника на 2018 рік.

Погоджено штатний розпис комунально-
го підприємства «Хмільниккомунсервіс» та 
внесено зміни до статутного фонд комуналь-
ного підприємства «Хмільникводоканал» 
Хмільницької міської ради.

Одним із рішень депутати затверди-
ли Договір про спільну діяльність та виз-
нання Служби автомобільних доріг у 
Вінницькій області Державного агенства 
автомобільних доріг України (УКРАВТО-
ДОР) одержувачем бюджетних коштів.

Затверджено Програму зайнятості на-
селення м. Хмільника на 2018 – 2020 
роки, а також звіт про виконання бюдже-
ту міста Хмільника за І півріччя 2018 року.

Понад чотири десятки питань по-
рядку денного стосувалися врегулю-
вання земельних відносин. Майже всі 
запропоновані проекти рішень цього бло-
ку були підтримані депутатами. Проте 
два проекти все ж були  відхилені, а саме:

- про розгляд листа голови правління 
Уланівського ССТ щодо земельної ділянки 
по вул. Івана Богуна, 75 у місті Хмільнику;

- про надання виконавчому комітету 
Хмільницької міської ради дозво-
лу на виготовлення проекту із земле-
устрою на земельні ділянки по про-
спекту Свободи (біля будинку №11).

Два питання «Різного» стосувалися 
затвердження висновку про вартість та 
відчуження об’єкту комунальної власності 
територіальної громади міста Хмільника: 
будівлі кінотеатру по проспекту Свободи, 21.

Міські обранці погодили внесення змін до 
Статуту та штатного розпису Хмільницької 
дитячо-юнацької спортивної школи та 
підтримали проекти рішень про розгляд 
заяви громадян ФОП Захаренкова А.В. 
щодо надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, що розташована у м. 
Хмільнику по вул. 1 Травня, 13А (зупинка 
ЗОШ №4) і про внесення змін до рішення 
42 сесії Хмільницької міської ради 7 скли-
кання «Про надання виконавчому комітету 
Хмільницької міської ради дозволу на виго-
товлення проекту із землеустрою на земель-
ну ділянку у м. Хмільнику по вул. Курортній 
(МАФ – кіоск по продажу газет та журналів)»

Окрім цього, депутати розглянули за-
питання депутата міської ради Людмили 
Шаталової щодо доцільності підняття цін 
на воду та Віталія Матяша щодо складу-
вання ТПВ на міському сміттєзвалищі.

Необхідною кількість голосів підтримано 
депутатські запити Володимира Тихонова 
щодо зупинок маршруту №2 та Тетяни Кулак 
щодо встановлення законності будівництва 
прибудови до квартири №62 багатоквар-
тирного будинку №15 по вул. 1 Травня.

За результатами голосування визначені проекти-
переможці Бюджету участі на 2019 рік. Отож, вітаємо 
переможців  5-ти проектів, підтриманих жителями міста:

проект №14 «Нове будівництво інклюзивного дитячого 
майданчика по просп. Свободи в м. Хмільнику». Автор проекту 
– Тетяна Мазур. Бюджет проекту – 200 000 грн.;

проект №7 «Нове будівництво дитячого майданчика із 
облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 
56». Автор проекту – Вікторія Прокопович. Бюджет проекту – 150 
000 грн.;

проект №5 «Вік живи – вік навчайся». Автор проекту – Марія 
Виноградова. Бюджет проекту – 177 685 грн.;

проект №17 «Паркуємо велосипеди зручно та безпечно!». 
Автор проекту – Тетяна Шевчук. Бюджет проекту – 198 500 грн.;

проект №2 «Нове будівництво ігрового комплексу із 
благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна». Ав-
тор проекту – Володимир Калугін. Бюджет проекту – 183 000 грн.

Реалізація проектів буде проводитися  у 2019 році після вне-
сення змін до відповідних міських програм та виділення коштів із 
міського бюджету на суму 1 млн. грн.

Розпочалися роботи із капітального ремонту ча-
стини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника 
Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику. Про це інформують в 
управлінні житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради.

Роботи виконує ТОВ «Хмільницька будівельна компанія» 
– переможець публічної закупівлі, що за договором підряду 
зобов’язується здійснити обумовлений комплекс робіт упродовж 
трьох місяців за орієнтовним ескізом вишиванкового орнамен-
ту тротуару. Капремонт тротуару обійдеться міському бюджету 
більш як 1,6 мільйонів гривень.

 ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 
РЕМОНТУЄТЬСЯ

Проводяться роботи з капітального ремонту частини 
дороги по вулиці Виноградна від вул.1 Травня до ДНЗ №6 у 
місті Хмільнику. Про це повідомляють в управлінні житлово-ко-
мунального господарства та комунальної власності міської ради. 
Виконавцем ремонту є ТОВ “Хмільницька будівельна компанія” 
– переможець публічної закупівлі через систему  ProZorrо. За ка-
лендарним планом роботи триватимуть упродовж трьох місяців.

Кошторис робіт складе більш як 1,5 млн. грн., з яких  дев’ятсот 
сорок дві тис.грн. з міського бюджету (60% вартості робіт), 
та державного бюджету – 628 тис.грн. (40% вартості робіт).

 НА ВИНОГРАДНІЙ - 
КАПРЕМОНТ 

ВІДОМІ ПЕРЕМОЖЦІ 
БЮДЖЕТ УЧАСТІ
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КОНКУРС МАЛЮНКУНА КОНКУРСНИХ УМОВАХ

Відбувся конкурс із при-
значення управителя ба-
гатоквартирних будинків. 
Конкурсною комісією ухвале-
но рішення про визначення 
переможця конкурсу з при-
значення управителя бага-
токвартирного будинку КП 
«Хмільницька ЖЕК».

До переліку об’єктів, що буде 
обслуговувати це підприємство, 
входять будинки по вул. Васи-
ля Порика №8, №10 та №22, 
вул. Ватутіна №14, 2 пров. 
Пушкіна №4, вул. Котляревсь-

кого №84, вул. Лисенка №17 
та №21, вул. Літописна №1, 
вул. Небесної Сотні №4, №28, 
№30, №32, №36 та №38, вул. 
Північна №3 та №5, Проспекту 
Свободи №7, №9, №11, №13 та 
№15,  вул. Сергія Муравського 
№3, №5, №7, №9 та №11, вул. 
Слобідська №12 та №20, вул. 
Старосидориська №5 та №7, 
пров. Столярчука №2, вул. 1 
Травня №9, №11, №11а, №13, 
№15, №17, №24, №32, №40, 
№42, №54, №56, №58, №60, 
№62, №64 та №66. Ціну по-

слуги з управління багаток-
вартирним будинком міста 
Хмільника буде введено в 
дію з 01.10.2018р.

Ураховуючи рішення 
конкурсної комісії, виконавчий 
комітет міської ради вирішив 
призначити управителя бага-
токвартирного будинку  та за-
твердив форму договору про 
надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком, 
що буде підписуватись окремо 
для кожного з будинків. 

ПРИЗНАЧЕНО УПРАВИТЕЛЯ 

по будинку  по вул. Василя Порика 
№8

2,64 грн

по будинку  по вул. Василя Порика 
№10

2,89 грн.

по будинку  по вул. Василя Порика  
№22

3,59 грн.

по будинку  по вул. вул. Ватутіна 
№14

4,72 грн.

по будинку  по 2 пров. Пушкіна №4 3,30 грн.
по будинку  по вул. Котляревсько-
го №84

3,30 грн.

по будинку  по вул. Лисенка №17 2,84грн.

по будинку  по вул. Лисенка №21 3,50 грн.

по будинку  по вул Літописна №1                       3,50 грн.
по будинку  по вул. Небесної Сотні 
№4

2,89 грн.

по будинку  по вул. Небесної Сотні 
№28

2,16 грн.

по будинку  по вул. Небесної Сотні 
№30

2,26 грн.

по будинку  по вул. Небесної Сотні 
№32

3,00 грн.

по будинку  по вул. Небесної Сотні 
№36

3,13 грн.

по будинку  по вул. Небесної Сотні 
№38

1,14 грн.

по будинку  по вул. Північна №3 2,51 грн.
по будинку  по вул. Північна №5 2,89 грн.
по будинку  по Проспекту Свободи 
№7

4,40 грн.

по будинку  по Проспекту Свободи 
№9

3,23 грн.

по будинку  по Проспекту Свободи 
№11

3,76 грн.

по будинку  по Проспекту Свободи 
№13

3,11 грн.

Якщо протягом дії дого-
вору про надання послуг із 
управління багатоквартир-
ним будинком, укладеного 
за результатами конкурсу, 
співвласники приймуть рішення 
про зміну форми управління 
багатоквартирним будинком 
або про обрання іншого упра-
вителя, співвласники мають 
право достроково розірвати 
такий договір, попередивши 

про це управителя, призна-
ченого на конкурсних заса-
дах, не пізніш як за два місяці 
до дня розірвання договору.

Жителі багатоквартирних 
будинків мають можливість 
самостійно обирати форму 
управління їхнім будинком 
(створювати ОСББ чи вибрати 
більш оптимального управи-
теля, того, хто буде чи дешев-
ше чи якісніше надавати по-

слуги з утримання будинків).
За інформацією про 

перелік послуг із управління 
багатоквартирним бу-
динком Ви можете звер-
нутися до управління 
житлово-комунального го-
сподарства та комунальної 
власності міської ради за 
тел.: 2-32-73 (каб.202) або 
до КП «Хмільницька ЖЕК» за 
тел.:2-33-83.

по будинку  по вул. Сергія Муравсько-
го №9

3,39 грн.

по будинку  по вул. Сергія Муравсько-
го №11

2,39 грн.

по будинку  по вул. Слобідська №12 3,63 грн.
по будинку  по вул. Слобідська №20 3,51 грн.
по будинку  по вул. Старосидориська   
№5

3,33 грн.

по будинку  по вул. Старосидориська 
№7

3,35 грн.

по будинку  по пров. Столярчука №2 2,13 грн.

по будинку  по вул. 1 Травня №9 4,56 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №11 4,40 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №11а 4,90 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №13 2,20 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №15 3,50 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №17 3,21 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №24 3,38 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №32 3,56 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №40 3,13 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №42 3,50 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №54 3,04 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №56 2,84 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №58 3,05 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №60 3,05 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №62 2,93 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №64 3,20 грн.
по будинку  по вул. 1 Травня №66 2,93 грн.

по будинку  по вул. Сергія Муравсь-
кого №3

2,53 грн.

по будинку  по вул. Сергія Муравсь-
кого №5

3,29 грн.

по будинку  по вул. Сергія Муравсь-
кого №7

3,28 грн

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
оголошує конкурс на кращий малюнок «Місто май-
бутнього – очима дітей». Конкурс проводиться з 3 
вересня по 10 жовтня 2018 року. У конкурсі можуть 
брати участь школярі міста.

Прийом та голосування конкурсних малюнків прово-
диться поетапно:

із 03.09.2018р. по 17.09.2018р. здійснюється прийом 
конкурсних малюнків по кожній школі окремо. Конкурсні 
малюнки розміщуються у холах шкіл на загальний огляд. 

із 18.09.2018р. по 24.09.2018р. відбуватиметься голо-
сування, у якому можуть брати участь учні та працівники 
шкіл. У холах шкіл будуть розміщені скриньки для голо-
сування. Кожна особа має можливість проголосувати за 
один конкурсний малюнок. 

25.09.2018р. визначаються три кращі роботи по кожній 
школі окремо  згідно з результатами голосування.  

26.09.2018р. дванадцять кращих конкурсних 
малюнків передаються у відділ прогнозування та залу-
чення інвестицій управління економічного розвитку та 
євроінтеграції Хмільницької міської ради (кабінет 308, вул. 
Столярчука, 10 м. Хмільник).

із 27.09.2018р. по 08.10.2018р. буде проведене голо-
сування на офіційному веб-сайті міста Хмільника за адре-
сою http://ekhmilnyk.gov.ua У голосуванні можуть брати 
участь усі бажаючі. Переможець конкурсу визначається 
згідно з результатами голосування.

09.10.2018р. визначаються та нагороджуються 
переможці.

Принагідно зазначимо, що Конкурс на кращий ма-
люнок проводиться у зв'язку із реалізацією у 2018 році, 
Хмільницькою міською радою спільно із Соколівською 
сільською радою, проекту "Відходи в доходи" (щодо за-
провадження роздільного методу збирання відходів), що 
став переможцем у  15 Обласному конкурсі проектів роз-
витку територіальних громад.

«МІСТО 
МАЙБУТНЬОГО – 
ОЧИМА ДІТЕЙ» 

ПЕРЕВІРКА ОБЛІКОВИХ ДАНИХ
Виконавчий комітет міської ради дово-

дить до відома громадян, які перебувають 
на квартирному обліку, про те, що з 1 жовтня 
по 31 грудня буде проводиться перереєстрація 
громадян з метою перевірки облікових даних. 

Усім, хто перебуває на квартирному обліку 
при виконавчому комітеті  Хмільницької 
міської ради, необхідно у зазначений термін 

поновити дані що стосуються їх квартирної 
облікової справи (зміна складу сім’ї,  прізвища, 
житлових умов, категорії пільг тощо).

Подання відомостей, що не відповідають 
дійсності, є підставою для зняття з квартирного 
обліку. Просимо звертатися за адресою: 
м. Хмільник, вул. Столярчука,10, адмінприміщення 
міської ради, каб.202, тел.: 2-32-73.

Хмільницький об’єднаний військовий комісаріат 
запрошує  до проходження служби у Збройних 
силах України. Держава надає ряд соціальних 
гарантій та пільг для військовослужбовців. 

При укладанні контракту робоче місце та середній 
заробіток не втрачається. Збільшено грошове забез-
печення для бойових командних посад сержантського 
складу, підвищено рівень грошового забезпечення для 
військовослужбовців військової служби за контрактом 
від 7,5 тис. грн., запроваджено одноразову грошову ви-
нагороду військовослужбовцям після укладання першого 
контракту, передбачено виплату грошової компенсації за 
піднайом житлових приміщень особам рядового та сер-
жантського складу, збільшено щомісячну грошову надбав-
ку військовослужбовцям за виконання бойових завдань в 
АТО на лінії бойового зіткнення, впроваджено щомісячну 
надбавку для особового складу Сил Спеціальних операцій, 
преміювання особового складу чергових підрозділів ракет-
них військ і артилерії, забезпечення житлом (службовим 
житлом), надається можливість безкоштовно отрима-
ти вищу освіту у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) без відриву від служ-
би (за заочною формою навчання) для отримання освіти 
спорідненої з цивільною, продовольче та речове забезпе-
чення, щорічна основна відпустка із збереженням грошово-
го забезпечення, щорічна одноразова грошова матеріальна 
допомога на оздоровлення в розмірі щомісячного грошово-
го утримання, безоплатна кваліфікована медична допомо-
га у військово-медичних закладах охорони здоров’я, право 
на санаторно-курортне лікування та відпочинок, надається 
можливість перерахунку пенсій пенсіонерам, податкові та 
кредитні канікули; пенсійне забезпечення здійснюється 
при досягненні 55 років, позачергово надаються земельні 
ділянки до 2 га для сільського господарчої діяльності, до 
10 соток для будівництва, забезпечується можливість ви-
бору місця проходження військової служби.

Хмільницькою міською радою запроваджено одно-
разову грошову винагороду громадянам після укладання 
першого контракту в сумі 3 тис.грн.

За додатковою інформацією просимо зверта-
тися до Хмільницького об’єднаного військового 
комісаріату: м.Хмільник, вул.Небесної Сотні,22. тел.: 
(04338)2-26-82; 2-27-02; 0966947462; 0982761808.

Розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком та 
перелік складових послуги за 1 кв.м.

КВАРТИРНИЙ ОБЛІК

ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК
СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ - 

РЕКОМЕНДУЄМО!



Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
miskrada_hm@ukr.net www.ekhmilnyk.gov.ua

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у
відділі інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю міської ради

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№23947

 4                                                                      МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК №8 серпень 2018р.

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 СТАШОК Ігор Георгійович (01.09)
 начальник управління житлово-комунального 
 господарства та комунальної власності міської ради
 ТИЩЕНКО Тетяна Петрівна (02.09)
 начальник фінансового управління міської ради  
 МОГУЛЬСЬКИЙ Віктор Едуардович (03.09)
 начальник відділу державного  реєстру виборців   
 міської ради
 МУРЗАНОВСЬКА Наталія Миколаївна (06.09)
 головний спеціаліст управління освіти міської  
 ради
 ПАРШИВЛЮК Майя Володимирівна (11.09)
 завідувач сектору контролю та виплати відділу
 адресних допомог та компенсацій управління праці 
 та соціального захисту населення міської ради
 СУХОВІЙ Володимир Володимирович (13.09)
 провідний спеціаліст відділу персоніфікованого 
 обліку пільгових категорій громадян управління 
 праці та соціального захисту населення міської ради
 МАЗУР Наталія Петрівна (21.09)
 начальник відділу інформаційної діяльності та 
 комунікацій із громадськістю міської ради
 ДЕМ’ЯНЮК Павло Ілліч (26.09)
 начальник відділу у справах сім’ї та молоді 
 міської ради 

ДОБРИМИ РУКАМИ

Останній день липня 
насправді став останнім 
для цілісної конструкції 
в’їзного знака «ХМІЛЬНИК». 
Стало відомо, що цей 
об’єкт був пошкоджений 
чиїмись «добрими руками».

Такий факт, безперечно, 
обурює, адже тільки навесні 
цей знак був оновлений, щоб 
покращити імідж території. 
Із бюджету міста на його по-
точний ремонт використа-
но 30 тис. грн. Неприємно 
і те, що соціальними 
мережами ширяться 
недостовірні дані, мовляв 
Хмільницький бюджет ви-
тратив на в’їзний знак 60 
тис. грн. Підтверджуємо: 
ця інформація не відповідає 
дійсності, – кажуть в 

управлінні житлово-ко-
мунального господар-
ства та комунальної 
власності міської ради.

Як нас поінформували, 
комунальні служби ра-
зом із виконавцем 
підрядних робіт (об’єкт 
перебуває на гарантійному 
обслуговуванні у підрядника) 
1 серпня виїхали  на місце та 
усунули пошкодження.

А між тим таки риторич-
ним зостається запитання, 
ні, швидше – крик душі: «До-
поки поряд буде людська 
зухвалість і цинічне прагнен-
ня скомпрометувати, руйну-
вати те, у що вкладається 
людська праця та ба-
жання змін на краще???»

У МІСТІ ПОШКОДИЛИ 
В’ЇЗНИЙ ЗНАКУправління праці та соціального за-

хисту населення міської ради інформує 
хмільничан про новий механізм постанов-
ки та перебування на обліку із санатор-
но-курортного лікування усіх категорій 
ветеранів війни, на яких поширюється 
чинність Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, осіб з інвалідністю внаслідок 
загального захворювання та з дитин-
ства.

На санаторно-курортне лікування дер-
жавним коштом мають право такі категорії:

– особа з інвалідністю внаслідок 
війни (забезпечуються путівками стро-
ком на 18-21 день 1 раз на рік);

– учасники бойових дій (забезпечуються 
путівками строком на 18-21 день 1 раз на рік);

– учасники війни (забезпечуються 
путівками строком на 18-21 день 1 раз на 2 роки);

– член сім’ї загиблого ветера-
на війни (забезпечуються путівками 
строком на 21 день 1 раз на 2роки);

– особи з інвалідністю з дитин-
ства та загального захворюван-
ня (забезпечуються путівками стро-
ком на 18 днів в порядку черговості).

Особи з інвалідністю із захворюван-
нями нервової системи (з наслідками 
травм і захворювання хребта та спин-
ного мозку) забезпечуються путівками:

І і ІІ групи – до санаторіїв (відділень) 
спинального профілю з лікуванням стро-
ком на 35 днів (відповідно до медич-
них рекомендацій) у порядку черговості.

ІІІ групи – до санаторіїв неврологичного 
профілю строком на 18-21 день (відповідно до 
медичних рекомендацій) у порядку черговості.

Для  одержання  путівки  до управління праці 
та соціального захисту населення подається:

- заява встановленого зразка;
- медична довідка (форма 070/о);
- копія посвідчення, яке підтверджує ста-

тус особи; копії 1,2,11 сторінок паспорта;
- копія військового квитка – за наявності 

(для учасників бойових дій);
- копія висновку МСЕК.
Для працюючих осіб, довідка з місця 

роботи про те, що особа не забезпечува-
лась безоплатною путівкою (для працюю-
чих осіб) протягом двох попередніх років .

Особи з інвалідністю загального захво-
рювання та особи з інвалідністю з дитин-
ства, у тому числі особи з інвалідністю з 
наслідками травм і захворювань хребта та 
спинного мозку, учасники антитерористичної 
операції мають право самостійно ви-
бирати санаторно-курортний заклад.

Після  закінчення строку дії медичної 
довідки 070\о, але не рідше ніж один раз 
на три роки, подається нова медична 
довідка. У разі неподання такої довідки 
особа, яка понад три роки перебуває на 
обліку для забезпечення санаторно-ку-
рортною   путівкою, знімається  з  обліку.

З початку 2018 року санаторно-курортни-
ми путівками, згідно черговості, забезпечено 
13 осіб, з них 5 осіб з інвалідністю внаслідок 
війни, 1 учасник бойових дій, 1 учасник 
війни та 6 осіб з інвалідністю внаслідок за-
гального захворювання та з дитинства.

Особи з інвалідністю, які перебува-
ють на обліку для забезпечення путівки в 
управлінні праці та соціального захисту на-
селення Хмільницької міської ради,  але  в 
поточному році одержали безплатну путівку 
в іншій організації, знімаються з обліку.

Забезпечення путівками осіб, 
здійснюється в межах виділених коштів 
пропорційно кількості осіб, узятих на облік 
для забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням, згідно з договорами, укладеними 
органами соціального захисту населення з 
особами та санаторно-курортними закладами.

У разі додаткової інформації 
необхідно звертатися до управління 
праці та соціального захисту населення 
Хмільницької міської ради за адресою: 
м.Хмільник, 2-й провулок Пушкіна,8, 

каб.10 за тел.: 2-23-71.

УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ

провідного спеціаліста сектору 
комунальної власності управління жит-
лово-комунального господарства та 
комунальної власності  міської ради 

До участі в конкурсі допускаються грома-
дяни України, які:

- мають вищу будівельну, технічну або 
юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра;

- мають стаж роботи за фахом на службі 
в органах місцевого самоврядування або 
державній службі не менше 1 року або стаж 
роботи за фахом в інших сферах не менше 
2 років;

- знають вимоги чинного законодавства 
з питань місцевого самоврядування, служби 
в органах місцевого самоврядування, Зако-
ну України «Про запобігання корупції», за-
конодавства у сфері житлово-комунального 
господарства та з питань охорони навколиш-
нього природного середовища.

- вільно володіють державною мовою.
- володіють персональним комп’ютером 

на рівні впевненого користувача

МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

начальника відділу прогнозування і 
аналізу доходів фінансового управління 
міської ради

До участі в конкурсі допускаються грома-
дяни України, які:

- мають повну вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра 
за фінансово-економічним напрямком;

- мають стаж роботи за фахом на службі 
в органах місцевого самоврядування та 
державній службі на керівних посадах не 
менше 3 років або стаж роботи за фахом на 
керівних посадах в інших сферах управління 
не менше 4 років.;

- знають вимоги чинного законодавства з 
питань місцевого самоврядування, служби в 
органах місцевого самоврядування, Закону 
України «Про запобігання корупції», Пода-
ткового та Бюджетного кодексів України.

- вільно володіють державною мовою та 
вміють її застосовувати на практиці.

- володіють персональним комп’ютером 
на рівні впевненого користувача, у т.ч. у про-
грамах Word та Excel.

Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30-ти календарних днів із дня 
опублікування оголошення.  Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати 
для участі у конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається за адресою: м.Хмільник, вул. Столярчука, 10, 4-й поверх (відділ організаційно-
кадрової роботи), тел.: 2-25-68.

ВАКАНСІЇ


